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Aşağıdaki altı sorudan dördünü tam olarak ve gerekçe vererek 

cevaplamalısınız. Eğer herhangi bir soruda alt sorular varsa, tüm alt 

sorulara da cevap verilmelidir.   

 

1. SORU 

Andreas’ın Limasol - Platres yolunda sürdüğü araba, Platres’ten Limasol’a giden 

Yorgo’nun kullandığı araçla çarpıştı. Larnaka’da ikamet eden ve çalışan Yorgo, 

Platres’e bir iş için gitti. Trafik kazasının meydana gelmesinden sorumlu olan 

Yorgos’tu. Kazada yaralanan Andreas, durumunun ciddiyetinden dolayı üç ay 

kaldığı Lefkoşa’da bulunan özel bir sağlık merkezine kaldırıldı. Andreas, uğradığı 

zarar için Yorgo aleyhine ihmalkâr sürüş yüzünden dava açmanızı isteyerek 

tazminat ve birçok kere ameliyat olduğu için €150.000 olan masraflarının 

ödenmesini talep eder. Davayı hangi Mahkemede dosyalayacaksınız? Onu hangi 

yargıç yargılayacak?  

(25 puan)  
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2. SORU 

Mahkemelerle ilgili Yasa’nın 25. Maddesi: a) gerek sivil gerekse cezai yetki 

kullanan mahkemelerin kararları veya emirleri aleyhine yapılan İstinaflar için bir 

maddedir ve b) böyle istinafların duruşmaları ve teşhisinde Yüksek Mahkeme’nin 

tüm yetkilerini ele alır. 

Lütfen, yukarıdakileri ayrıntılı biçimde yorumlayınız.  

(25 puan) 

 

3. SORU 

a) Avukatların Meslek Ahlakı Kuralları ve bu kuralların avukatlar tarafından 

uygulanması niçin önemlidir? 

(5 puan) 

b) Lütfen, avukatların mesleki ahlakı ile ilgili dört kuralı detaylı biçimde anlatınız. 

(20 puan) 

4. SORU 

a) Kaza Mahkemesinin ceza davalarındaki asli yetkisi nedir? 

(8 puan) 

(b) Kıbrıs Barolar Birliği Kurulu kimlerden ibarettir 

(8 puan) 

(c) Umumi Hukuk’un (Common Law) Kıbrıs Hukuku’ndaki rolü hangisi? 

(9 puan) 
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5. SORU 

Mahkemeye İtaatsizlik Yapmak ve Mahkemeler ile ilgili Yasa’nın 44. Maddesi 

hakkında neler bilirsiniz?  

(25 puan) 

6. SORU 

(a) Avukatların Disiplin Kurulu, disiplin suçundan suçlu bulunan bir avukata  

hangi cezalar verebilir? 

(9 puan) 

(b) Avukatlar Yasası’nın 2. Faslının 2. Maddesinin değiştirilmiş şekline göre, 

“Avukatlık Mesleğini İcra etmek” ne demektir?  

(9 puan) 

(c) 32. Maddeye başvurmak ve sivil yargı yetkisinde herhangi bir ara emri vermek 

için, celpname veya başka bir başlangıç aracı (originating summons/application) 

dosyalamak gerekli mi, değil mi? 

(7 puan)  

 

 


